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Ve dnech 16.4.2016 – 14.4.2016 jsem absolvovala odbornou stáž v Dublinu, Irsko. Na stáž jsem 

se dostala díky Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie a programu Erasmus+. 

Pracovala jsem ve firmě Swan Training Institute, což je jazyková škola, která nabízí výuku 

angličtiny, jazykové pobyty, shání studentům praxi a ubytování v rodinách. Mým pracovním 

úkolem bylo pomáhat s organizací pobytů a práce pro stážisty z celého světa. Dělala jsem pro 

ně veškeré mapy, v databázích jsem vyhledávala adresy jejich rodin a firem, kde budou 

pracovat, vyplňovala jsem Europasy. Také jsem dělala docházku ve třídách, kde probíhala 

výuka angličtiny a případně jsem dělala různá oznámení. Na stáži jsem se hlavně přesvědčila, 

že se běžně používá Word, Excel, Access, a proto jsem využila své teoretické znalosti a velmi 

jsem zdokonalila praktické. Dále jsem se seznámila a naučila pracovat s databázi Infospeed. 

Také jsem hodně pracovala v Outlooku, vyhledávala cestu na irských stránkách Hittheroad.ie. 

Přínosem bylo také krátké vystupování před třídou plné studentů z různých částí světa. 

Seznámila jsem se s chodem vyřizování faktur, psaní dopisů, zajišťování ubytování v 

hostitelských rodinách. Zároveň jsem se zlepšila v angličtině, a hlavně ve výslovnosti, 

schopnosti reagovat, a jelikož jsem se každý den setkávala s různými národnostmi, tak i 

v porozumění veškerým přízvukům. Bydlela jsem v hostitelské rodině, kde bydlela ještě jedna 

studentka z Ománu, která v Dublinu studuje 

DCU. Na měsíc se z nás stala malá rodinka. 

Snídaně jsme měly většinou zvlášť, protože 

každá jsme vstávaly různě. Nicméně večeře jsme 

měly většinou společně, já, Maryam a naše Irská 

maminka. Prvních 10 dnů s námi byla učitelka, 

která o víkendu organizovala výlet do Howth, 

Killkenny a samozřejmě i po Dublinu. Po jejím 

odletu jsme se snažili co nejvíce scházet o 

víkendu, ale i po práci. Jezdili jsme do Bray, 

chodili do parků, na výstavy a hlavně na 

procházky. Z grantu jsem měla hrazeno ubytování, stravování, MHD a cestu tam a zpátky. Před 

odjezdem na stáž jsem chodila na přípravné kurzy o nulté hodině a těsně před odjezdem jsme 

měli společný zájezd, kde jsme se učili a lépe seznamovali mezi sebou pomocí společných 

aktivit. Pro mě to byla nejlepší zkušenost. Měla jsem možnost poznat irskou kulturu a zároveň 

pracovní trh. Ověřila jsem si schopnost adaptovat se, a nakonec stáž se úplně vydařila a Irsko 

jsme nechtěli opouštět. 


